Denna utredning syftar till att inventera och analysera förekomsten av de åtta karaktärerna för en
central byggnad i St Larsområdet, samt komma med kommentarer till hur fastigheten kan utvecklas i
samklang med utveckling av utemiljön, Arbetat ligger på en översiktlig nivå som underlag för
strategiska diskussioner i programskede.
Hur de olika byggnadsdelarna betecknas i analysen

Beteckningar för de olika uterummen i analysen

Inventering och analys
Entrésidan

Entrén är djupt indragen och ligger i skugga hela dagen
från ca kl 07 på morgonen

Solen når norra längan längre fram på förmiddagen

Entrén är även gömd bakom vegetation sett från
infarten till området

En entré på östra längan ligger också mestadels i skugga

Utsikt från norra längan mot öster. Rörig utsikt

Utsikt från norra längan mot SO, mot östra längan. Tätt.

Utsikt från östra längan mot NV, stora parkeringsytan

Mot öster, korsningen

Utsikt från östra längan mot SV. En våtmark i högra
delen.

och mot SSV. Våtmarken var förr sannolikt öppet vatten,
kan återskapas.

Parkeringen öster om byggnaden, från markplan

Parkeringen framför entrésidan

Förekomst av de åtta karaktärerna framför entré rummet.
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
Fascination
Artrikedom

Kvaliteter
Låg, mörkt och skuggigt
Lågt

Brister och möjligheter
Lyft fram entrén i ljuset
Bör ej vara vilt här

En hel del vackra träd

Rymd

Låg rymdkänsla

Allmänning
Lustgård

Låg, förväntas ej här
Saknas.

Centrum/fest
Kulturhistoria

Finns ej här
Dåligt tillvaratagen

Bör dock stammas upp mer för att
inte dölja entrén
Kan ökas om buskar o flerstammiga
träd tas bort
Ytan bör ges tillgängligt uttryck
Trevligt med solbelysta bänkar nära
entrén
Ev café som välkomnar vid entrén
Våtmarken skulle kunna göras om till
”en damm från förr”.

förslag
Entrén lyfts fram för att möta
besökare. Den kan byggas i
ett plan med sedumtak.
Större samlingsrum och café
kan kanta entrérummet med
reception.
Platsen framför görs öppen
med stamträd högt
uppstammade.
Entrérummet bör välkomna
även besökare för
skogspromenad runt St Lars‐
parken.

Norra skogssidan

Till höger bakom busskuren vid entrén börjar envacker GC‐väg mot väster

Mot öster skulle den kunna fortsätta mellan häcken och
parkeringen.

Stark rymdkänsla här

GC‐vägen bjuder på inblickar i NV‐rummet

Vilt och artrikt när man tittar mot norr

Hög rofylldhet

Och rymdkänsla

De positiva känslorna håller ända förbi förskolan

Långa siktlinjer

Förekomst av de åtta karaktärerna utmed norra skogssidan
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
Fascination
Artrikedom
Rymd

Kvaliteter
Hög
Fascinerande stora bokstammar

Brister och möjligheter

Hög
Hög, men byggnaderna till
vänster tränger på

Kan ökas framför fasaderna
Ökad rymd om norra
skogsrummet ökas med NV‐
rummet
Möjligen bör GC‐vägen breddas
för att minska kollesionsrisken
mellan cyklister och fotgängare
Lustgård bör snarare finnas söder
om NV‐längan
‐
Nya träd av samma arter som
sedan parkens barndom

Allmänning

GC‐vägen känns allmänt
tillgänglig

Lustgård

Här skulle kunna vara fler
sittbänkar nära promenadvägen
Passar ej här
Bokarna andas historia

Centrum/fest
Kulturhistoria

Fasaderna förtar vildhetskänslan.

Förslag
Skogsrummet kan vidgas in i
nordvästra rummet om nya
träd planteras som
reducerar fasaderna. Det
ökar rofylldhet, vildhet,
rymd, artrikedom och
allmänningkänslan.

NVrummet

Marken runt träden ligger högre än anslutningen till
fasaderna, detta för att skydda stora bokens rötter.

Annexet till västra längan är för litet, dålig skalanpassning

Utbllick från förskolan till norra och västra längan

Annexet är en enplans tillbyggnad på västra längan

Förskolans gård sett från NO

Mellandelen av förskolan sett från NO

Förskolans norra del

Utsikt från norrlängan mot SV och västra längan

Utsikt mot öster och NV‐rummet

Förekomst av de åtta karaktärerna i NV‐rummet
Karaktär
Rofylldhet

Kvaliteter
Måttlig, väl avgränsat rum, men
ödsligt möte mellan byggnad och
gräsplan

Vildhet/
Fascination
Artrikedom

låg

Lustgård

Relativt låg, men hög mot
förskolan
Måttlig. Som att komma in i en
annan värld men med skarpa
kanter av fasaderna som hänger
över.
Stora gräsplanen vore en resurs
som allmänning, men gömd idag
Finns ej.

Centrum/fest
Kulturhistoria

Finns ej här
Ej synlig

Rymd

Allmänning

Brister och möjligheter
NV‐riktningen gör att
rummet mestadels ligger i
skugga i öster av
byggnaden
Några mer träd
Kan ökas
Mötet med byggnaden bör
mjukas upp

Norra längan kan få
uteplats mot
eftermiddagssolen

Förslag
NV‐rummet kan integreras
med norra skogsrummet om
nya träd planteras som
reducerar fasaderna. Det
ökar rofylldhet, vildhet,
rymd, artrikedom och
allmänningkänslan.
Västra längan kan förlängas
med terrasserad utbyggnad
som bryter ner skalan och
ökar lummigheten med
terrassträdgårdar.
En lustgård kan ev skapas
utanför norra längan, men
iaktta hänsyn till stora
boken.

SVrummet

En ensam lärk inne i tegelvärlden. Skuggigt rum.
Gräsmattan ej plan pga olika fönsterhöjd i källarplanet.
Detta uterum är outnyttjat men har potential.

Ödsligheten får brandtrappan att dominera intrycket

Buskage utanför gaveln till SV‐längan splittrar snarare än
tillför.

Där ute möter ljuset

Skräpigt intryck av sliten glasvägg på västra annexet,
kullvälta cykelställ och vildvuxet buskage

Rätt vildvuxet nära annexet, tveksamt

Vilt kan det få vara borta vid förskolan, lekmiljö, men
passar inte så nära den stora byggnaden

Annexets sydfasad i trä och glas är sliten

SV‐rummet sett mot SV

Det fula buskaget skärmar en missprydande
källarnedgång

Förekomst av de åtta karaktärerna i SV‐rummet
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
Fascination
Artrikedom
Rymd

Allmänning
Lustgård
Centrum/fest
Kulturhistoria

Kvaliteter
Låg
Låg
Måttlig
Viss rymdkänsla, men
disharmoniska
utbyggnader stör
Tillgänglig men inte
inbjudande
Nej
Nej
Nej

Brister och möjligheter
Rummet kan rensas. Annexet bör rivas
Vidförvuxet, ej fascinerande

Rivning och sly och Annex.
nybebyggelse av byggnader och
Kan förbättras om SV‐rummet ökas
Kan skapas mot eftermiddagssol
Kanske?

Åtgärdsbehov
Terrasserad utbyggnad av
västra längan med
terrassträdgårdar ökar
lummigheten och
förbättrar byggnadens
skalanpassning till
uterummet.
SV‐rummet bör dras ut
närmare förskolan.

Inbäddad förskola möter SVlängan.

Äng att leka i och slita på. Träd att klättra i är viktigt för barnhjärnans utveckling.

Förskolans lekplats innan för stängslet ger de minsta barnen skydd

Förekomst av de åtta karaktärerna vid dungen mellan SV‐längan och förskolan
Karaktär
Rofylldhet

Kvaliteter
måttlig

Vildhet/
Fascination
Artrikedom
Rymd

Relativt hög (lekskog) nära västra
längan
Hög
För barnen hög

Allmänning
Lustgård

Ja, tillgänglig
Ja, lekplatsen inne på förskolan är
ombonad
Nej
Viss men ej stor

Centrum/fest
Kulturhistoria

Brister och möjligheter
Kan få något högre
vegetation som skärm
mot NV längan
Flyttas närmare
förskoletomten
Förbättras
Skapa en egen värld för
barnen
Bibehåll tillgänglighet
Bibehålls

Åtgärdsbehov
Lekskog som finns nära
SV‐rummet flyttas
närmare
förskoletomten, och blir
bortre rumsgräns för
förlängt SV‐rum.

Södersidan

Fula källarnedgången på gaveln når nästan södersidan.

Södersidan från väster

Sett från tomten söder om. Ny parkeringsplats delar upp
ytan mellan husen. Sydsidan vacker men de centrala
inglasade balkongerna har för liten skala relativt fasaden
i stort.

Gräsmattan mot söder bjuder inte in till någonting idag.
Fult ordnad handikappramp är SO‐längans möte med
gatan. Här kan kanske läggas en halvhög byggnad mot
gatan, som signalerar bättre utåt, och ger intim skyddat
uterum bakom

Mittemot på andra sidan gatan ett stort parkrum med våtmark och vildhet och stora träd som skapar rummet.
Samspelar även med sydöstra sidan av huset.

Förekomst av de åtta karaktärerna utmed södersidan
Karaktär
Rofylldhet

Vildhet/
Fascination
Artrikedom
Rymd
Allmänning
Lustgård
Centrum/fest
Kulturhistoria

Kvaliteter
Inte särskilt, men
positivt med
solsidan
Nej

Brister och möjligheter
Parkeringen inger inte
rofylldhetskänsla. Dock rofyllt
på andra sidan gatan
Dock vilt på andra sidan gatan

Nej
Nej
Nej
Nej

Bra på andra sidan gatan
Bra på andra sidan gatan

Nej
nej

Uteplatser för personal skulle
kunna arrangeras mot sydsidan

Förslag
Sydfasaden är stilig och gynnas av
solbelysningen. Balkongerna bör få
ny, snyggare glasfront, som gärna
kan höjas upp till vindsvåningen för
att få dominera mer.
Från en stor glasad taklokal bjuds
vidunderlig utsikt över hela ST
Larsområdet.
Utbyggnad i markplanet med grönt
tak, glasskjutparter, och Lustgård
utanför ger bättre möte med
gräsmattan, och möjlighet till
lustgård.
En ny halvhög byggnad mot gatan,
kan signalera positivt utåt, och ge
intimt skyddat uterum bakom.

Sydostsidan varutransportgård

En handikappramp möter när man nalkas från söder
skämmer.

Ramp med stålräcke misspryder. En ny byggnad i
gatulivet skulle kunna integrera handikappanslutningen.
Gatuträden som tagits bort pga rampen bör
återplanteras.

SO‐rummet är varuintag i källarplanet. Brandtrappa och
tveksamma tillbyggnader förfular rummet. Lättillgängligt
varuintag är dock en tillgång och bör behållas

Varuintaget kan förbättras estetiskt genom välplanerad
växtlighet mot gatan, och borttagning av fula
påbyggnader.

Gatan utanför Sydöstra rummet

Förekomst av de åtta karaktärerna på SO‐sidan
Karaktär
Rofylldhet

Kvaliteter
Nej

Vildhet/
Fascination
Artrikedom

Nej

Rymd
Allmänning
Lustgård
Centrum/fest
Kulturhistoria

Nej, kan ökas något.
Återetablera gatuträd
Nej, blir bättre med
kompletterade gatuträd
Nej
Nej
Nej
Nej, dock på andra sidan gatan

Brister och möjligheter
Kan ökas något om
varunedfarten lummas in.
Kan ökas på andra sidan gatan
Kan ökas på andra sidan gatan
Kan ökas på andra sidan gatan

Träd bör harmoniera med
ursprungliga planen

Förslag
En ny halvhög byggnad
mot gatan, kan trolla
bort handikapprampen.
Den skulle också
tillsammans med nya
entréutbyggnaden
bättre dominera
intrycket från gatan och
därmed reducera
effekten av varuintaget.

Syntes – förslag
Entrésidan

Framdragen entré med samlingsrum
Entréplan,

Bottenvåningen dras fram mot gatanför att ge tydligare
entré, och för att ge möjlighet till större samlingsrum i
anslutningen till entrén. Denna tillbyggnad i ett plan ges
sedumtak. Gröna taket ger trevlig utsikt från de övre
planen.

även start på skogspromenad

Planen framför entrén öppnas att välkomna till norra
skogsrummet förutom att markera byggnadens entré

Norra skogsrummet

Ingången till rummet sker från stora entréplan.
Busskuren tas bort, liksom buskage här, och entréplan
får endast stamträd högt uppstammade.

Starten på promenaden. Långa siktlinjer behålles

NV‐rummet integreras med norra skogsrummet genom att några stora stamträd placeras i bortre ändan nära
fasaderna, så byggnadernas exponering mot uterummet något mildras.

Nordvästrummet

Terrassformad
utbyggnad i
tre plan, med
takträdgårdar

Annexet rivs

Annexet bör rivas och ersättas med en terrassformad utbyggnad, gärna i tre plan, som förlängning av NV‐längan.
Utbyggnaderna från första och andra våningen ges terrasstak i sin yttre ända, så takträdgård kan nås av
utbyggnaderna från andra och tredje våningen.

Terrassformad
utbyggnad i tre
plan, med
takträdgårdar

Terrassformad
utbyggnad

Terrassträdgårdar här hjälper till att ge lummighet åt NV‐rummet som harmonieras bättre med norra skogsrummet

SV‐rummet

Uteplatser med flera utgångar från byggnaden bör kunna arrangeras i detta rum. Marken behöver då få ny
modullering för att passa utemiljöfunktionerna och dörrsättning. Brandtrappans dominans bör minskas

Terrasser
i tre plan, med
takträdgårdar lummar

Annexet rivs. Takträdgårdar till terrasser ger lummighet även åt SV‐rummet, som får en ny inramning med vacker
trädgårdsgestaltning i övergången till förskolans friare lekgrönska

Södersidan
Nytt

Nytt

Glas‐

Glas‐

parti
Lustgård framför utbyggnad

parti

Ny
bygg‐
nad

Ny byggnad

Sydfasaden kan förbättrasmed ny
inglasning av burspråken i mitten, som
också tillåts lyftas upp ett ytterligare plan
till en representationslokal med utsikt över
hela St Lars‐området

Nytt
Glas‐

Lustgård framför utbyggnad

Bottenvåningen kan byggas ut mot gräsytan med
glasfasad och grön takterrass, för att skapa lustgård för
personal.

Nytt
Glas‐
parti

parti
Ny bygg‐nad

Bottenvåningen ut glasas, lustgård

utbyggnad

Sammanfattande skissförslag

Burspråken får
ny glasfront

